
’Επί τής προτάσεως No;lou «περί τροποποιήσεως τής rip. 6 
τοΰ άρθρου 25 τοΰ Ν.Λ. 649/ΤΟ «περί ιεραρχίας. προαγω
γών καί άποστρατείας Άνθυπασπστών Χωροφυλακής κα 
των τούτοις αντιστοιχούντων τού Λιμενικού Σώμζτος. τής 
’Αστυνομίας Πόλεων καί τής Πυροσβεστικής ’Τ-ηρεσίας-).

Πρόζ τήν Βουλήν των Ελλήνων

Me τήν παράγραφο 6 τού άρθρου 25 τού Ν.Λ. 649/70 
καθιερώθηκε μεταβατική ίιάταξη σύμφωνα με τήν ότοίζ θύ
θηκε ή ευκαιρία σε Πυρονόμους, μή αποφοίτους Γυμνά-:'ου ή 
άλλης ισοτίμου Σχολής νά είσάγωντα: έπ: μίαν πενταετίαν 
είς τήν οίκείαν Σχολήν Μετεκπαιϊεύσεως.

Τούτο έκριθη τότε άναγκαίον ϊιότι ό κορμός των κατωτέ
ρων στελεχών τής Πυροσβεστικής ’Υπηρεσίας. κατά πλειο-- 
ψηφία. προήρχετο ατό μή αποφοίτους Γυμνασίου ή. άλληςΠσο-. 
τίμου Σχολής καί γ:ά λόγους ίσης μεταχειρίσεως προς πτυ- 

■χϊούχους σΰναοέλφους τούς.

Κατά τήν διάρκεια τής έπταετίας έγένετο επιλογή μέ κρι
τήρια όχι υπηρεσιακά άλλα κυρίως άφοσιώσεώς τους ττρδς τό 
τότε καθεστώς. Γι’ αύτό άλλωστε καί είχε τεθή ώς χρόνος 
ή πενταετία προκειμένου νά δοθή ή ευκαιρία είς τούς φίλους 
τοΰ καθεστώτος νά εξελιχθούν είς τό Σώμα.

■■Όπως είνχτ'φυσικό-αύτή-ή—ευχέρεια που χρονικά- π-εριορ:-- 
στηκε, προκάλεσε άνιση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων, μέ 
κριτήρια μάλιστα εξωϋπηρεσιακά. Με τήν παρούσα πρόταση 
Νόμου, ή όποια 2εν συνεπάγεται δαπάνη γιά τό δημόσιο, σκο- 
πείτα-ι ή παράταση τής ώς άνω προθεσμίας γιά μία ακόμη 
πενταετία, άφ’ ότου έληξε ή προηγούμενη, ήτοι μέχρι τέλος

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αύγοόστου 1980; ώστε νά δοθή ή ευκαιρία, κατά τό τρίχον 
καί προσεχές έτος, στα· κατώτερα στελέχη τοΰ Πυροσβεστι
κού Σώματος νά εξελιχθούν όπως καί άλλοι συνάδελφοί 
τους, μή πτυχιούχοι. έχοντες τά Τ2ια προσόντα καί τήν ίδια 
προϋπηρεσία μ’ αυτούς.

Αθήνα*., 6 Σεπτεμβρίου 1979 

Ό προτείνων Βουλευτής
ΚΩΣΤΗΣ Λ. ΚΟΝΤΙΚΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ

«Περί τροποποιήσεως τής παρ. 6 τοΰ άρθρου 25 τοΰ Ν.Λ. 
649/70 «περί ιεραρχίας, προαγωγών καί αποστρατείας 
’αίϊ^^ασπιστών-Χώ^οφυλακής καν τών τούτοις άντιστοι- 
χούντων τοΰ Λπμεντίοΰ Σώματος, τής ’Αστυνομίας Πό- 

"■ λέων καί τή'ς Πυροσβεστικής Υπηρεσίας». ■**8®*:- "*

'Αρθρον Μόνον.

Ή διά τής παρ. 6 τοΰ άρθρου 25 τοΰ Ν.Λ. 649/70 προ- 
βλεπομένη αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών προκει
μένου νά είσάγωνται είς τήν Σχολήν Μετεκπαιδεΰσεως Πυρο- 
νόμοι μή απόφοιτοι Γυμνασίου ή άλλων ισοτίμων σχολών, παρα- 

- τείνεται επί μίαν είσέτι - πενταετίαν,-άπό τής λήξεως της, 
ήτοι μέχρι 31 Αύγουστου 1980.

’Εν ’Αθήνάις τή 6 Σεπτεμβρίου 1979

/Ο προτείνων Βουλευτής 
ΚΩΣΤΗΣ Λ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ


